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10h00m
Hastear da Bandeira
Paços do Município
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Desle da Fanfarra dos
Bombeiros Voluntários
de Tábua
Pelas ruas da Vila

15h00m
Sessão Solene
Centro Cultural de Tábua

- Apresentação de
Projetos PARU
Planos de Ação de
Regeneração Urbana

- Distinções Honorícas
21h00m
«Nem tudo o tempo
levou... »
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DISTINÇÕES HONORÍFICAS
Atribuição de Medalhas e Diplomas

Medalha de Mérito Cultural e Cientíco
Ouro

Carlos António Abreu F. Varandas
As Medalhas de Mérito do Município de Tábua podem ser das
seguintes categorias:
a) Mérito Cívico;
b) Mérito Cultural e Cientíco;
c) Mérito Desportivo;
d) Mérito Prossional.

66 anos - Professor Catedrático Aposentado do IST
Foi Presidente do IPFN, tendo sido eleito Presidente
dos Presidentes dos Grupos (GOC) em reunião do
Comité Consultivo para o Programa Especíco de
Investigação e Formação EURATOM no Domínio da
Energia de Fusão Nuclear (CCE-FU).

As Medalhas de Mérito do Município de Tábua destinam-se a
galardoar pessoas singulares e coletivas que, no âmbito das suas
respetivas atividades, tenham praticado atos de notável
importância que contribuem para a promoção, o bom nome e o
prestígio do Município.

Medalha de Mérito Cultural e Cientíco
Ouro

João Carlos Canotilho Lage
52 anos - Professor Universitário
Professor Auxiliar de nomeação denitiva com
agregação da Faculdade de Farmácia da
Universidade de Coimbra, sendo Doutorado em
Farmácia na Especialidade de Tecnologia
Farmacêutica. De 2009 a 2017 foi membro
Assembleia Municipal de Tábua.

As Medalhas de Mérito podem ser de ouro, prata ou de bronze,
dependendo a concessão de cada uma destas categorias do
valor e projeção das ações praticadas ou das atividades
desenvolvidas.
Medalha de Mérito Cívico - Ouro

Medalha de Mérito Prossional - Ouro

Alfredo Laranjeira Rodrigues Areia

Maria Teresa dos Santos

73 anos - Advogado

82 anos - Professora Primária Aposentada

Foi conservador dos registos civil e predial em Mação,
tendo passado por Vila Franca de Xira, Ponte de Sor e
Tábua. Desempenhou funções no Registo
Internacional de Sociedades e Navios da Madeira,
bem como no Registo Comercial e de Automóveis de
Coimbra e no Registo Comercial de Lisboa. De 2012 a
2017 presidiu à Assembleia Municipal de Tábua.

Exerceu a sua atividade prossional de Professora
Primária, durante 37 anos, no Concelho de Tábua.
Foi responsável pela obtenção da educação e
literacia de inúmeros alunos nomeadamente nas
escolas primárias de Póvoa de Midões, de Touriz e de
Midões.

Medalha de Mérito Cívico - Ouro

Medalha de Mérito Prossional - Bronze

Ana Maria Pereira Abrunhosa

João Ricardo Fonseca Morais

47 anos - Presidente da CCDRC

22 anos - Tatuador

Doutorada em Economia, pela Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), a
Professora Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de
Aragão, desempenha atualmente a função de
Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

Artista Português que trabalha como tatuador
residente na Piranha Tattoo Studios. O seu estilo
favorito é o realismo, preferencialmente em tattoos
Black & Grey. Este artista destaca-se pelas peças
limpas e suaves e pela atenção ao hiper realismo e
ao detalhe.

Medalha de Mérito Cívico - Ouro

Medalha de Mérito Prossional
(Empresarial) - Ouro

Fernando de Carvalho Andrade

Integran - Granitos do Interior, LDA.

86 anos - Aposentado da Função Pública

2002 - Início de Atividade

Ingressou na Administração Pública em 1949, tendo
percorrido toda a carreira administrativa de
Aspirante a Chefe de Repartição ao longo 47 anos.
Durante 6 mandatos fez parte da Assembleia
Municipal de Tábua, na qual foi Líder e sub- Líder de
bancada.

A INTERGRAN tem como estratégia consolidar e
desenvolver uma posição de referência no setor,
assente no conhecimento técnico, experiência
existente e aposta na mais moderna tecnologia.
A persistência neste objetivo traduz-se em valor
acrescentado para todas as entidades que direta ou
indiretamente se relacionam com a empresa.

Medalha de Mérito Cívico - Ouro

José Augusto Pereira Dias

Medalha de Mérito Prossional
(Empresarial) - Ouro

68 anos - Presidente da U.F. de Espariz e Sinde

Galcopor - Galvanizados de Portugal, Lda.

Ao longo da sua vida exerceu vários cargos ao
serviço da comunidade, nomeadamente como
fundador da Associação Recreativa e Cultural de
Espariz, da Associação Humanitária de Fomento
Social da Casa do Povo de Espariz e do Núcleo
Sportinguista do Concelho de Tábua. Desde 1997
desempenha funções como autarca de freguesia.

POR

1992 - Início de Atividade
Esta empresa está associada à marca GALCO, que
está presente no mercado há mais de 40 anos, com
pavilhões montados em todo o mundo.
A concretização de construções metálicas
adaptadas a requisitos especícos, fazem com que
seja reconhecida neste ramo de atividade.

Diploma de Mérito - PME Excelência
A Medalha de Valor e Altruísmo do Município de Tábua é
concedida a pessoas ou entidades que, pela sua coragem,
determinação, altruísmo e espírito de de sacrifício se tenham
distinguido, de forma notável, a favor do Município e da sua
população. Pode ser de ouro, prata ou de bronze, dependendo a
concessão de cada uma dessas categorias, das ações
praticadas.

Friopastel - Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares Congelados, Lda.
2001 - Início de Atividade
A Friopastel é uma referência para todos aqueles que
procuram, tradição, segurança e comodidade em
produtos de qualidade e competitivos,
desenvolvidos e produzidos segundo receitas
tradicionais.

Medalha de Valor e Altruísmo - Ouro

Diploma de Mérito - PME Excelência

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Tábua

Frisalgados - Fabrico e Distribuição de
Produtos Alimentares, Lda. (Cruidoce)

Fundada a 28 de agosto de 1935, a Associação
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Tábua
conta com 82 anos de história e várias gerações de
bombeiros, sob o lema “Vida Por Vida”.
Os Bombeiros de Tábua asseguram com prontidão o
socorro no seu concelho, e fora dele, sempre que
necessário.

2007 - Início de Atividade

Medalha de Valor e Altruísmo - Ouro

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Oliveirinha
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Vila Nova de Oliveirinha foi fundada em 15 de
Dezembro de 1934 completando assim os seus mais
de 80 anos de existência. Tem como principal
objectivo servir a população do meio envolvente
sem qualquer tipo de ns lucrativos.

A Cruidoce é uma empresa que salvaguarda a
segurança e o controlo alimentar regulado pelas
normas HACCP. A aposta num investimento continuo
em meios técnicos e humanos, para obter uma
constante melhoria de serviços e produtos é um dos
desígnios desta empresa.

O Diploma de Mérito - Estudantes destina-se a galardoar os alunos
do ensino secundário e do ensino prossional, nomeadamente do
Agrupamento de Escolas de Tábua (Escola Secundária de Tábua)
e da Eptoliva - Escola Prossional de Oliveira do Hospital, Tábua e
Arganil (Pólo de Tábua), que no ano letivo imediato à sua
atribuição, concluíram o 12º ano com melhor classicação.
Este ano serão atribuídos a:

Medalha de Valor e Altruísmo - Ouro

Diploma de Mérito - Estudantes

Carlos Luís Tavares

Daniela Filipa Fonseca Pinto

45 anos - Comandante Operacional Distrital ANPC

19 anos - Estudante

Desde 2013 desempenha a função de Comandante
Operacional Distrital do Comando Distrital de
Operações de Socorro de Coimbra da Autoridade
Nacional de Proteção Civil. Obteve inúmeros
Louvores e Condecorações, destacando-se o Louvor
atribuído pela Ministra da Administração Interna em
2015.

Concluiu o Curso Prossional de Técnico de Auxiliar
de Saúde no Polo de Tábua da Eptoliva - Escola
Prossional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil,
com 17,9 valores.

O estatuto de PME Excelência é anualmente atribuído pelo
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias de Empresas, juntamente
com o Turismo de Portugal e a Banca, com base no universo das
PME Líder e representam um selo de reconhecimento.
O Município de Tábua, consciente que o esforço, a competência
e a competitividade destas empresas ajudam o concelho a
tornar-se mais rico, mais desenvolvido e com maior coesão social,
decidiu atribuir os Diplomas de Mérito - PME Excelência às
seguintes empresas:

Diploma de Mérito - Estudantes

Sara Gírio Abrantes
18 anos - Estudante
Concluiu o 12º Ano do Curso de Línguas e
Humanidades, no Agrupamento de Escolas de
Tábua (Escola Secundária de Tábua) com 15,1
valores.

Diploma de Mérito - PME Excelência

Diploma de Mérito - Estudantes

Cunl - Indústria de Carroçarias, Lda.

Soa Loureiro da Costa B. Teixeira

1979 - Início de Atividade

18 anos - Estudante

A empresa dedica-se a uma vasta atividade na
construção de carroçarias para todo o tipo de
veículos de mercadorias, prestando ainda serviços
ao nível de reparação de carroçarias, reboques e
semi-reboques entre outros.

Concluiu o 12º Ano do Curso de Ciências e
Tecnologias no Agrupamento de Escolas de Tábua
(Escola Secundária de Tábua) com 18,8 valores.

